
Beszámoló – Encs – 2022.04.10-14 

 Egyszer már elmaradt… Vajon most is így lesz? Ezek voltak a gondolatok, amikor 

bizakodva elkezdtünk készülődni Encsre. 

 Amint teltek a hetek és az országban még elég nagy esetszámokat jelentettek naponta, a 

reménykedés aggodalomba váltott át, hogy tényleg fogunk tudni menni? Erre még rátett a 

kirobbant háború is a szomszédban, ami még bizonytalanabbá tette az utazásunkat. Végül is csak 

elindultunk április 10-én reggel Marosvásárhelyről Encs felé. A hangulat már a kezdetekkor jó 

volt, hiszen mindenki várt erre. Hosszú idő után nem csak Erdély, hanem az anyaországban is 

mehetünk iskolai program keretén belül. 

 Az első hosszabb megállónk Debrecenben volt, ahol meglátogattuk az ottani 

testvériskolánkat, a Debreceni Református Kollégiumot, a Nagytemplomot és a Reformáció új 

emlékművét. Utána szabad programot kaptak a diákok, kb. 1 órát, majd folytattuk utunkat 

tovább. Mivel időben jól álltunk, egy kis letérőt tettünk az autópályáról és meglátogattuk a Muhi 

csata emlékművét, amelyet a 1241-es tatárjárás okozta veszteségek emlékezetére emeltek. Késő 

délután volt már, amikor elérkeztünk Encsre a szállásunkra, ahol az ottani matematika szakos 

tanárnő, Bacsó Beáta, várt ránk. Nehéz és hosszú napnak voltunk a végén, de ez nem 

akadályozta meg a diákokat, hogy időt szenteljenek az esti összejövetelnek, gitározásnak, 

énekelésnek. 

 Az első napon az aggteleki cseppkőbarlangot látogattuk meg, ahol megismerkedtünk a 

csodálatos karsztvidék szépségeivel. Érdeklődéssel hallgattuk az idegenvezetőnk meséit a 

különböző típusú formákról, amelyek az idők folyamán formálódtak a karsztvidéken. A barlang 

belső látványa teljesen elbűvölt minket és nem egyszer megfordult a fejünkben az, hogy egyszer 

nem csak a rövid túrát kellene választani, hanem egy egész napos túrát, amikor bejárhatnánk a 

barlang kevésbé ismert részeit is. Aggtelekről Miskolc felé vettük utunkat. Rövid közös sétát 

tettünk a városközpontban, megcsodáltuk a központban lévő épületeket, a színházat, a 

Református Kollégiumot, majd szabad időt kaptunk, amely hamarabb eltelt mint ahogy szerettük 

volna. 

  Másnap reggeli után Boldogkőváraljára mentünk, ahol meglátogattuk a felújított várat. 

Bele gondoltunk, hogy milyen is lehetett az élet a középkor folyamán az ilyen végvárakban. Elég 

sokat időztünk a pincében is, amelynek egy részét börtönnek használták és fényképeket 

készítettünk a középkori kínzóeszközökkel. Ezek után Vizsolyba mentünk, meglátogatni az első 

magyar nyelvű Biblia készítésének a helyszínét. Itt a kántornéni várt ránk, aki elmondta a 

templom és a Biblia lefordításának a történetét, elénekeltük közösen a magyar és a székely 

himnuszt, amelyekre a zenei aláfestést egy XII. osztályos diákunk biztosította a templom 

orgonájának a segítségével. Ezek után átvonultunk a múzeumba, ahol a legtöbb időt a 

nyomdagép kicsinyített másának a kipróbálása vette fel, hiszen a csapat legnagyobb része saját 

maga nyomtatta ki a Biblia első lapját. Vizsoly után folytattuk utunkat Kassa felé. Itt sétáltunk a 

főtéren, meglátogattuk a Szent-Erzsébet dómot, bementünk a Rákóczi-kriptába és koszorút 

helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc kőszarkofágján. Meglepődve vettük tudomásul, hogy még a 

kriptában sincs megengedve, hogy elénekeljük közösen a nemzeti imánkat. Ezek után 



meglátogattuk a rodostói ház másolatában elkészített kiállítást. A kassai látogatást szabad 

programmal zártuk. A nap gyorsan eltelt és már besötétedett amikor visszatértünk a 

szálláshelyünkre. 

 Az utolsó előtti nap volt a leghosszabb. Reggel 8 órakor már az iskolában voltunk, ahol 

közöse programon vettünk részt a Váci Mihály Gimnázium diákságával.  Mindeközben Benedek 

Zsolt és Karsai Attila igazgató urak testvériskolai szerződést írtak alá, ezzel is hivatalossá tévén a 

kialakulóban lévő szoros kapcsolatot. Ugyanakkor sor került a Marosvásárhelyi Református 

Kollégium diákjai által ültetett körtefa közös megöntözésére, valamint koszorút helyeztünk el 

Petőfi Sándor emlékművénél is. Délután Sárospatakra mentünk, ahol a Rákóczi-várat látogattuk 

meg. Itt megnéztük a Vörös toronyt, a kastélyban lévő kiállítást és az ágyúöntő műhelyt. 

Az utolsó napon, április 14-én elindultunk haza felé. Nem nagyon húztuk az időt. 

Mindenki már az elkövetkező 2 hét tavaszi szünetre gondolt. 

  

 


